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Gyakorlati tudnivalók a fióktelep
alapítására nem kötelezett külföldi
vállalkozások magyarországi
bejelentkezésérõl, képviseletérõl, adózásáról
Jelen cikkünkben szeretnénk bemu-

c) szakértõi tevékenység (a könyv-

értve a külföldön foglalkoztatott al-

tatni az APEH Kiemelt Adózók

vizsgálói, a könyvelõi és a szám-

kalmazott vagy megbízott Magyaror-

Igazgatósága (KAIG) kizárólagos il-

viteli tevékenység, valamint a jogi

szágra történõ kirendelésének vagy

letékességi körébe tartozó fióktelep

szolgáltatás kivételével),

munkaerõ kölcsönzésének esetét is.

alapítására nem kötelezett külföldi

d) hivatásos sportolói tevékenység,

vállalkozásokra vonatkozó fõbb

e) külkereskedelmi szerzõdés teljesí-

telek megvalósulnak – és nem kell

tése érdekében végzett építési, sze-

fióktelepet létrehozni – bejelentési

relési, vevõszolgálati tevékenység,

kötelezettség terheli azokat a kül-

lakozást követõen évrõl-évre jelen-

f) olyan tevékenység, amely az általa

földi vállalkozásokat, amelyek gaz-

tõsen növekszik azoknak a külföldi

megszerzett belföldön lévõ termék

dasági tevékenységet végeznek Ma-

vállalkozásoknak a száma, amelyek

értékesítésére, illetve szolgáltatás

gyarországon, és ezzel a gazdasági

fióktelep alapítása nélkül végeznek

nyújtására korlátozódik, ha ez sze-

tevékenységgel az általános forgal-

tevékenységet Magyarországon. Ez

mélyes jelenlét nélkül és az általa

mi adóról szóló törvény személyi,

a mûködési forma egyszerûbb a kül-

külföldön kibocsátott kereskedelmi

tárgyi, illetve területi hatálya alá tar-

földi vállalkozás számára, mivel a fi-

kártya felhasználásával történik,

toznak. Ezen bejelentési kötelezett-

óktelep létrehozásával ellentétben

g) ingatlan és természeti erõforrás té-

ségnek az adózás rendjérõl szóló

rítés ellenében történõ hasznosítá-

2003. évi XCII. törvény 17.§-a (1)

A fióktelep alapítási kötelezettség

sa, ingatlanhoz és természeti erõ-

bekezdése c) pontja alapján az álla-

alól az alábbi esetekben mentesül-

forráshoz kapcsolódó vagyoni ér-

mi adóhatóságnál a 08T201 számú

het a külföldi vállalkozás:

tékû jog térítés ellenében történõ

nyomtatványon tehetnek eleget.

• a társasági adóról és az osztalék-

átadása, értékesítése, apportálása.

Az adószám igényléshez – a

adóról szóló 1996. évi LXXXI. tör-

h) egyéb olyan üzletszerû gazdasági

nyomtatvány megfelelõ kitöltése

vény (továbbiakban: Tao. tv.) 4.§

tevékenység, melynek gaz-dasági

mellett – az alábbi iratokat is szük-

33. pontja alapján nem keletkezik

célú letelepedés nélküli végzését

séges benyújtani:

telephelye Magyarországon, illetve

törvény vagy kormány-rendelet

• a külföldi vállalkozás cégkivonatát

jogszabályi elõírásokat.
Az Európai Unióhoz történõ csat-

cégbírósági eljárást nem igényel.

• a Tao. törvényben meghatározott te-

lehetõvé teszi.

Amennyiben ezen törvényi felté-

magyar nyelvû hiteles fordításban,

lephelyen a külföldiek magyarorszá-

További feltétele a fióktelep alapí-

gi befektetéseirõl szóló 1988. évi

tási kötelezettség alóli mentesség-

XXIV. törvény 3. § (1) bekezdésében

nek, hogy szakértõi tevékenység

• az igazolást a vállalkozás székhe-

meghatározott tevékenységet végez.

naptári évenként legfeljebb 60 napot

lye szerinti ország adóhatóságától

Ezen tevékenységek az alábbiak:

meg nem haladó idõtartamban foly-

arra vonatkozóan, hogy az adott

a) nevelési-oktatási intézménynél,

tatható Magyarországon, továbbá a

országban ÁFA adóalanyisággal

felsõoktatási intézménynél okta-

felsorolt tevékenység végzéséhez bel-

rendelkezik.

tási tevékenység,

földön a külföldi vállalkozás alkal-

A bejelentkezett külföldi vállalko-

mazottat nem foglalkoztathat, ide-

zásoknak a gazdasági események

b) elõadómûvészi tevékenység,

• külföldi vállalkozás aláírási címpéldányát,
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nyilvántartását, valamint bizonyla-

vében tehát csak a pénzügyi képvi-

földön alkalmazottat nem foglal-

tolását, bevallás elkészítését a bel-

selõ cég (az adott cégformára irány-

koztathatnak, ideértve a külföldön

földi jogszabályok alapján kell telje-

adó anyagi jogi szabályokban meg-

foglalkoztatott alkalmazott vagy

sítenie, és a magyar adóalanyisága

határozott) törvényes képviselõi –

megbízott Magyarországra történõ

tekintetében a magyar állami adó-

vagyis a vezetõ tisztségviselõ(k), il-

kirendelésének vagy munkaerõ köl-

hatóság jogosult az ellenõrzésre.

letõleg a társaság legfõbb szervének

csönzésének esetét is.

Az a külföldi vállalkozás, amely

határozata alapján a cégvezetõ(k) –

Fentiekbõl következõen ez az adó-

belföldi gazdasági tevékenységével

járhatnak el a pénzügyi képviselet

alanyi kör nem minõsül kifi-zetõnek,

összefüggésben gazdasági célú lete-

ellátásával összefüggésben.

munkáltatónak, ezért személyi jöve-

lepedésre nem köteles, belföldi adókötelezettségeinek

teljesítésére

pénzügyi képviselõt bízhat meg.

Ahogy azt már korábban említet-

delemadó, illetve járulékok bevallási

tük, a külföldi vállalkozások adóha-

, illetve befizetési kötelezettségük

tóságnál való bejelentkezését a Ma-

nem merül fel esetükben.

Az általános forgalmi adóról szóló

gyarországon végzett gazdasági tevé-

A leírtakat összegezve elmondha-

törvény alapján, ha az adófizetésre

kenység teszi szükségessé, amennyi-

tó a fióktelep alapítására nem köte-

kötelezett adóalany harmadik or-

ben ezzel az ÁFA törvény hatálya

lezett külföldi vállalkozások adózá-

szágban telepedett le, pénzügyi kép-

alá kerülnek.

sáról, hogy számos esetben speciális

viselõ megbízása kötelezõ.

Amennyiben a külföldi vállalko-

eljárási és anyagi jogszabályokat is

Amennyiben a harmadik ország-

zás tevékenysége telephelyet (Tao.

figyelembe kell venni, ami szüksé-

beli adóalany a Közösség más tagál-

törvény szerint) is keletkeztet az ál-

gessé teszi az ellenõrzési és adóügyi

lamában (is) végez tevékenységet,

talános forgalmi adókötelezettség

területen dolgozó munkatársak szé-

és az telephelyet keletkeztet, akkor

mellett, a társasági adótörvény adó-

lesebb körû ismeretét.

már nem minõsül harmadik ország-

alanyává is válik.

beli illetõségû adóalanynak, így a

Annak meghatározásakor, hogy a

pénzügyi képviselõ megbízása nem

külföldi vállalkozás tevékenysége

kötelezettség, csak lehetõség. Eb-

megvalósítja-e Tao. törvény szerinti

ben az esetben azonban a bejelent-

telephelyet, figyelemmel kell lenni

kezéskor az adóalanynak kell iga-

arra is, hogy külföldi vállalkozás

zolni, hogy a közösség másik tagál-

székhelye szerinti országgal kötött-

lamában nem csak adószámmal, ha-

e Magyarország kettõs adóztatás el-

nem telephellyel is rendelkezik.

kerülésérõl szóló egyezményt.

A pénzügyi képviselet feltételei-

Abban az esetben ha kötött, ak-

nek meglétét a külföldi vál-lalkozá-

kor az egyezményben foglaltak el-

sok adóügyeiben illetékes APEH

sõbbséget élveznek a társasági adó

KAIG vizsgálja meg, veszi nyilván-

törvénnyel szemben, így az egyez-

tartásba a pénzügyi képviselet beje-

ményben meghatározott tevékeny-

lentését, illetve ha a feltételek nem

ségeknél (pl. építkezés) létrehozott

teljesülnek, utasítja el.

telephely adózási szempontból –

Tekintettel arra, hogy az adózás

nemzetközi egyezményben megha-

rendjérõl szóló 2003. évi XCII. tör-

tározott idõtartam elteltéig – nem

vény 9. § (2) bekezdése alapján

tekintendõ telephelynek.

pénzügyi képviseletet kizárólag gaz-

A külföldi vállalkozások, ha fiók-

dasági társaság láthat el, az adóha-

telep alapítása nélkül végeznek te-

tóság elõtt a külföldi vállalkozás ne-

vékenységet Magyarországon, bel-
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